
   
 

 

                                                                      Javni natječaj 

za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih 

sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela 

za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2022. godinu 

 

 

I. Predmet Javnog natječaja 

 

    Predmet ovoga Javnog natječaja je dodjela financijskih potpora za projekte/programe udruga 

proisteklih iz Domovinskog rata i 2. svjetskog rata za čiju su provedbu osigurana sredstva u Proračunu 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 

skrb i hrvatske branitelje.  

 

II. Opći cilj i prioritetno područje Javnog natječaja 

 

 Opći cilj ovog Javnog natječaja je institucionalno osnažiti udruge proistekle iz Domovinskog 

rata i 2. svjetskog rata te ih poduprijeti u prioritetnom području jačanja kapaciteta rada udruga 

proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata. 

 

III. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata/programa 

 

            Ukupna planirana sredstva koja se dodijeljuju po Javnom natječaju iznose 400.000,00 kuna. 

 

Najmanji iznos financijske potpore po projektu/programu iznosi 3.000,00 kuna, a najveći 

iznos financijske potpore iznosi 80.000,00 kuna. 

 

IV. Mjerila za financiranje projekata/programa 

 

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

- prijavitelj mora biti registriran na području Sisačko-moslavačke županije, 

- primarna djelatnost prijavitelja mora biti iz područja za koje se prijavljuje, 

- dokumentacija prijavitelja mora biti usklađena s važećim Zakonom o udrugama, 

- projektom/programom moraju biti obuhvaćene osobe/korisnici s prebivalištem na području 

Sisačko-moslavačke županije, 

- izvoditelji projekta/programa moraju imati odgovarajuću stručnu spremu/zvanje ili završenu 

edukaciju za rad s određenom kategorijom korisnika, 

- projekt/program mora biti osmišljen tako da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad 

provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava, 

- projekt/program mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvaćeni njime,  

- projekt/program treba ponuditi osmišljenu promidžbu s ciljem popularizacije sadržaja 

ponuđenog projekta/programa, 

- prijavljeni projekt/program mora bit osmišljen tako da zadovoljava potrebe u zajednici, a ne 

strukovne potrebe svojih članica/članova, 

- prijava na Javni natječaj mora sadržavati sve elemente i dokumentaciju određenu Pravilnikom o 

uvjetima, načinu i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih 

sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb 

i hrvatske branitelje, ovim Javnim natječajem i Uputama za prijavitelje za 2022. godinu. 

 

            Neće se financirati projekti/programi prijavitelja: 

- koji nisu izvršili svoje obveze iz ranije odobrenih projekata/programa za financijsku potporu 

iz Proračuna, 



 

 

- koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije,  

- koji se isključivo temelje na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih 

objekata ili kupnji opreme čija vrijednost prelazi 30% od ukupno traženih sredstava, 

- koji su usmjereni k vjerskim ciljevima i aktivnostima, 

- koji su usmjereni k političkim ciljevima i aktivnostima, 

- za čije su aktivnosti na posebnim pozicijama osigurana sredstva u Proračunu,  

- koji su za prijavljene aktivnosti u okviru projekta/programa već ostvarili financijsku potporu  

iz Proračuna, po nekom drugom javnom natječaju, ugovoru ili temeljem nekog drugog akta.    

 

V. Sadržaj prijave na Javni natječaj 

 

Prijava na Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanim obrascima uz pripadajuću 

dokumentaciju kako slijedi: 

 

- popunjeni obrazac za prijavu projekta/programa  

- popunjeni obrazac proračuna projekta/programa, 

- popunjeni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

- popunjeni obrazac izjave o broju zaposlenih osoba, 

- popunjeni obrazac izjave o popisu članova, 

- popunjeni obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo, 

- popunjeni obrazac životopisa voditelja projekta/programa, ako je primjenjivo, 

- pripadajući prilozi koji su navedeni u Uputama za prijavitelje za 2022. godinu.  

 

Nepotpune prijave i prijave predane nakon isteka propisanog roka, kao i prijave koje nisu 

predane elektroničkim putem, neće biti razmatrane. 

Prijavitelj projekta/programa može podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog Javnog 

natječaja. 

Propisani obrasci, popis priloga kao i ostala natječajna dokumentacija bit će dostupni na 

mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

   

VI. Način i rok podnošenja prijave na Javni natječaj 

 

Sadržaj prijave mora biti popunjen putem računala, potpisan od strane osobe ovlaštene za 

zastupanje, skeniran te poslan na adresu elektroničke pošte: javninatjecaj-udruge@smz.hr u 

propisanom roku. 

 

Svi upiti vezani uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću 

adresu elektroničke pošte: javninatjecaj-udruge@smz.hr. 

 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je 30 dana od dana objave Javnog natječaja 

počevši od 17. siječnja 2022. godine. 

 

Javni natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije i Ureda 

za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

 

             

 

   


